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Паралельнi генетичнi алгоритми
1. Вступ. Часто постає задача параметричної оптимiзацiї складних систем, якi в реальностi не мають чiткої аналiтичної залежностi цiльової функцiї вiд варiйованих параметрiв.
Це виключає можливiсть безпосереднього використання прямих методiв визначення екстремуму. Крiм того, реальнi задачi характеризуються великою кiлькiстю можливих варiантiв
рiшень i дуже високою трудомiсткiстю розрахунку (оцiнки) значень цiльової функцiї, яка
до того ж часто має “яружний” i перервний характер. Все це значно ускладнює i сповiльнює
процес оптимiзацiї.
З iншого боку, сьогоднi науковцi мають доступ до потужних багатоядерних обчислювальних систем, якi досить ефективно використовуються для виконання процедури випадкового пошуку.
Однак метод випадкового пошуку має значнi обмеження [1,2,3], тому пропонується побудувати оптимiзацiйну процедуру на основi генетичного алгоритму, який буде працювати
на системах iз масовим паралелiзмом (MPP), зокрема на кластерних системах.
2. Генетичнi алгоритми. Генетичнi алгоритми використовують для оптимiзацiї принципи, запозиченi у природи i представляють собою процедури пошуку, заснованого на механiзмi природного добору i генетики. В них використовується еволюцiйний принцип – виживає
найбiльш пристосований iндивiд.
Основними перевагами генетичного алгоритму є нечутливiсть до цiльової функцiї (до її
характеру, задання, та iн. [1,2]), знаходження оптимального розв’язку за даний, вiдведений
на виконання алгоритму час, та можливiсть вiдносно легкого розпаралелювання. Алгоритм використовує мiнiмум iнформацiї про задачу i, як показують численнi дослiдження
(зокрема емпiричнi [2]), йому притаманна досить непогана збiжнiсть i стiйкiсть порiвняно
з iншими технологiями.
При оптимiзацiї реальних задач близько 95% всього часу виконання алгоритму йде
на обчислення значень цiльової функцiї, тож саме цiй частинi процедури слiд придiлити
максимум уваги.
3. Паралельна реалiзацiя генетичних алгоритмiв. Основна iдея полягає в рiвномiрному розподiлi головним процесом (потоком) розрахункового навантаження. Найбiльше прискорення виконання алгоритму досягається при рiвномiрному розподiлi процесiв (потокiв).
Це пояснюється складнiстю обчислення цiльової функцiї i незначними накладними витратами на операцiї пiдготовки i передачi даних. Практично (i цiлком вiдповiдно до закону
Амдала) отримуємо iдеальне(Sp = p) прискорення.
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